
Nazywam się Katarzyna Tomaszewska i jestem Świecką Misjonarką Kombonianką 

Archidiecezji Katowickiej. Pochodzę z parafii Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja 

Apostoła w Piekarach Śląskich, gdzie przez wiele lat byłam zaangażowana w różne wspólnoty i 

działalności parafialne. I właśnie do parafii w 2010 roku przyjechali Misjonarze Kombonianie 

Serca Jezusowego. Było to moje pierwsze spotkanie z nimi i od tego momentu zaczęło budzić się 

we mnie powołanie misyjne. 

W 2014 roku, razem z grupą młodych, uczestniczyłam w miesięcznym doświadczeniu 

misyjnym w Kenii. Miałam możliwość doświadczenia misji, dotknięcia Afryki i… właśnie wtedy 

zakochałam się w misjach i zrozumiałam, że chciałabym poświęcić się misjom. Dlatego zaczęłam 

jeszcze więcej działać dla misji, zarówno w diecezji jak i z Kombonianami. W 2015 roku 

wstąpiłam oficjalnie do Ruchu Świeckich Misjonarzy Kombonianów. Od tego momentu zaczęłam 

przygotowania do wyjazdu na misję. Na przełomie 2015/2016 r spędziłam trzy miesiące na 

doświadczeniu wspólnotowym razem z Magdą i Anią, które obecnie przebywają w Etiopii i RŚA, 

wszystkie przygotowania zostały zwieńczone posłaniem na misje przez Księdza Arcybiskupa 

Wiktora Skworca podczas Eucharystii w Niedzielę Świętej Rodziny 27 grudnia 2017 roku. Moja 

misja docelowa została określona jako Carapira w północnym Mozambiku, dlatego pierwsze trzy 

miesiące 2016 roku spędziłam w Portugalii na nauce języka i w kwietniu wyleciałam na misje. 

Moją misją jest Carapira, wioska położona w powiacie Monapo, prowincji Nampula. Ten 

region zamieszkany jest przez lud macua, który charakteryzuje się matrylinearnym systemem 

społecznym. Głównym zajęciem większości z nich jest uprawa ziemi. Parafi liczy ok. 22 000 

katolików. Liczba ta przedstawia tylko osoby ochrzczone, oprócz nich mamy ok. 10 000 – 12 000 

osób uczestniczących w katechezach i przygotowujących się do sakramentów. Misja w Carapira 

jest jedyną misją komboniańską, gdzie obecna jest cała rodzina: ojcowie, brat, siostry i świeccy. 

Posługujemy w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi należącej do diecezji Nacala. Parafia liczy 

ok. 30 kilometrów długości i ok. 70 kilometrów szerokości. Na jej terenie znajdują się 93 

wspólnoty, które zorganizowane są w 20 stref, które tworzą 5 regionów. Obecnie do większości 

wspólnot można dojechać samochodem. 

Naszą główną posługą, jako świeckich, jest praca w Instytucie Techniczno-

Przemysłowym w Carapira. To szkoła z internatem, do której uczęszcze ok. 130 uczniów, w 

większości chłopcy, mamy tylko 9 dziewczyn. Wynika to z kursów, jakie oferujemy: Mechanika 

Samochodowa i Spawacz. Naszymi głównymi zadaniami są: uczenie, wsparcie działalności 

kuchni, gabinetu medycznego, administracji, aktywności pozalekcyjnej uczniów (grupa 

chrześcijan, grupa artystyczna, grupa taneczna, zajęcia sportowe, organizowanie i sprzątanie 

terenu szkoły) i wszystkie wydarzenia, które związane są ze szkołą. Można do nich zaliczyć Dni 

Otwarte, Dni Nauki, akcje medyczne… Do moich zadań należy uczenie informatyki, pomoc w 

administracji, praca na kuchni, grupa chrześcijan. Niestety, praca w szkole pochłania bardzo 

dużo czasu, dlatego musiałam zrezygnować z posługi na parafii, gdzie początkowo byłam 

zaangażowana w grupę młodych. 

Na misji jestem dopiero drugi rok, przede mną podejęcie decyzji, co dalej, dlatego bardzo 

Wasz proszę o modlitwę, bym postąpiła zgodnie z wolą Bożą. Proszę pamiętajcie również w 

swojej modlitwie o naszej misji, ludziach, którzy nas otaczają. Mogę zapewnić, że pamiętam o 

Was w modlitwie. 

Pozdrawiam, 

Kasia 


